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มฉก. วิชาการ, ปที่ 10 ฉบับที่ 20, มกราคม- มิถุนายน 2550, หนา 74-80.
บทความเรื่อง 4. ธี ร ะ ลาภิ ศ ชยางกู ล “เทคนิ ค การปรั บ แก ก ล อ งดิ จิ ต อลสํ า หรั บ งานสํ า รวจด ว ย
ภาพถายภาคพื้นดิน” วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปที่ 14 ฉบับที่ 2, เมษายนมิถุนายน 2550, หนา 205-214.
บทความเรื่อง 5. ธีระ ลาภิศชยางกูล “เทคนิคการกรองภาพสําหรับงานสํารวจระยะไกล” วารสาร
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม, ป ที่ 26 ฉบั บ ที่ 3,
กรกฎาคม-กันยายน 2550, หนา 302-310.
บทความเรื่อง 6. ธีระ ลาภิศชยางกูล “การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากการจําแนกภาพ
ดาวเทียม” วารสารวิชาการ ม.อบ., ปที่ 9 ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม 2550, หนา
17-27.
บทความเรื่อง 7. ธีระ ลาภิศชยางกูล “กลุมตัวอยางในงานสํารวจระยะไกล” วารสารพระจอมเกลา
ลาดกระบัง, ปที่ 15 ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2550, หนา 12-17.
บทความเรื่อง 8. ธีระ ลาภิศชยางกูล “แนะนําธีออสดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติของไทย”
วารสารพระจอมเกลาลาดกระบัง, ปที่ 15 ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2550.
บทความเรื่อง 9. ธีระ ลาภิศชยางกูล “การประยุกตใชภาพถายทางอากาศเชิงเลขในงานวิศวกรรม
โครงสราง” วารสาร มฉก. วิชาการ, ปที่ 11 ฉบับที่ 21, กรกฎาคม- ธันวาคม
2550, หนา 64-70.
บทความเรื่อง 10. ธีระ ลาภิศชยางกูล “ภาพเรดารในงานสํารวจระยะไกล” วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปที่ 26 ฉบับที่ 4, ตุลาคม- ธันวาคม 2550,
หนา 426-430.
บทความเรื่อง 11. เอนก ศิริพานิชกร “เรื่องเลามาตรฐานงานออกแบบโครงสรางคอนกรีตในประเทศ
ไทย” โยธาสาร, ปที่ 19 ฉบับที่ 3, พฤษภาคม- มิถุนายน 2550, หนา 12-15.

บทความเรื่อง 12. สุทัศน ลีลาทวีวัฒน “การออกแบบโครงสรางเหล็กรับแรงแผนดินไหว” โยธาสาร,
ปที่ 19 ฉบับที่ 5, กันยายน- ตุลาคม 2550, หนา 14-20.
บทความเรื่อง 13. สุนิสา มั่นคง และ ภาณุวัฒน สุริยฉัตร “กําแพงพระนคร : องคความรูของคนไทย
ยุคตนรัตนโกสินทร” นิตยสารศิลปากร, ปที่ 50 ฉบับที่ 4, กรกฎาคม- สิงหาคม
2550, หนา 33-49.
บทความเรื่อง 14. ธี ร ะ ลาภิ ศ ชยางกู ล “การปรั บ แก ท างเรขาคณิ ต ของภาพดาวเที ย ม” วารสาร
มหาวิทยาลัยทักษิณ, ปที่ 10 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2550.

E-Learning
E-Learning 1.

ผศ.ดร.นิตยา หวังวงศวิโรจน วิชา “CVE 385 Hydrology” (เทอม 1/50)
http://eu.lib.kmutt.ac.th/vod/index.php

ตํารา
ตํารา 1.

รศ. ดร. ชัยยุทธ ชินณะราศรี “กลศาสตรแมน้ําและกระบวนการธารน้าํ ” ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 5 พฤศจิกายน 2550.

อนุสิทธิบัตร
อนุสิทธิบัตร 1. นายสํ า เริ ง รั ก ซ อ น ศ. ดร. ชั ย จาตุ ร พิ ทั ก ษ กุ ล และ ศ. ดร. สมชาย ชู ชี พ สกุ ล
“เครื่องมือบดวัสดุปอซโซลานประหยัดพลังงาน” ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, เลขที่อนุสิทธิบัตร
3674.

